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Abstract 
the purpose of this study was to design a model for curriculum development 

in Preschool (4-6 age) period. in this regard , the present study was applied in 

terms of purpose and in terms of data collection , phenomenological approach 

was used and semi - structured interviews were used to identify the most 

important components of non - structured curriculum elements. Data 

collection method was phenomenological approach and semi-structured 

interviews were used to identify the most important components of Model. 

The statistical population were specialists in the field of Preschool education. 

In order to analyze the findings, open, axial and selective coding was used. In 

order to determine the validity and reliability of the findings, the survey of 

colleagues and a number of questionnaires were used for validation. The 

obtained results were analyzed using van Manen method. The results showed 

that in the field of goal, 17 component, in the field of content 14 component, 

in the field of teaching 10 component, in the field of evaluation 7 component, 

in the field of place 18 component and in the field of time 10 component and 

totally 76 component realized 

Keywords: Pattern design, problem-oriented curriculum, objectives, 

content, learning methods 
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 تانیدبس پیش دوره در محور مسئله درسی برنامه الگوی طراحی

     رضی میرعرب حلیمه
 آزادشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه درسی، ریزی برنامه دکتری دانشجوی

 ایران
  

 ایران آزادشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه تربیتی استادیارعلوم یار حاجی فکوری حسین
  

  نیا شریعت کاظم
 ،آزادشهر اسالمی، آزاد دانشگاه  شناسی، روان و تربیتی علوم استادیار

 ایران

  چکیده
( سال 6 تا 4 کودکان) دبستانی پیش دورة در محور مسئله درسی برنامه الگوی طراحی هدف با حاضر پژوهش
 امعهج. است بوده پديدارشناسی نوع از کیفی پژوهش روش هاداده گردآوری شیوة نظر از. است شده انجام
 گیرینمونه یشیوه به افراد اين از نفر 10 از متشکل اینمونه که اندبوده دبستانی پیش حوزة خبرگان آماری
 محور مسئله یدرس برنامه عناصر دهندة تشکیل هایمؤلفه ترينمهم شناسايی برای. شدند انتخاب برفی گلوله

 محوری باز، دگذاریک شیوة از هايافته تحلیل و تجزيه منظور به. شد استفاده ساختاريافته نیمه مصاحبة ابزار از
 نگریجانبه چند و یقتحق همکاران تايید شیوه از هايافته پايايی و روايی تعیین منظور به و شد استفاده انتخابی و

 قرار تحلیل و هتجزي مورد منن ون الگوی از استفاده با آمده بدست نتايج. شد گرفته بهره اعتبار تايید برای
 ،(مؤلفه 14) محتوا حوزة در ،(مؤلفه 17) محور مسئله درسی برنامه اهداف حوزة در داد نشان نتايج. گرفت

 مکان حوزة در ،(مؤلفه 7) ارزشیابی هایروش حوزة در ،(مؤلفه 10) يادگیری -ياددهی هایروش حوزة در
 عناصر دهنده تشکیل هایمؤلفه عنوان به مؤلفه 76 مجموعا   و( مؤلفه 10) نیز زمان حوزة در و( مؤلفه 18)

  .شدند شناسايی دبستان پیش دورة در محور مسئله درسی برنامه

 -ياددهی هایروش محتوا، اهداف، محور، مسئله درسی برنامه الگو، طراحی :هاواژهکلید
   يادگیری
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  مقدمه
يادگیری مسئله محور، روشی آموزشی است مبتنی بر پاردايم حل مساله که در آن از مسائل 

ابزاری برای ايجاد انگیزش در يادگیری استفاده می شود. در بدون ساختار و پیچیده به عنوان 
اين روش همه فعالیتهای يادگیری بر روی مسائل واقعی که دانش آموزان در زندگی با آن 
مواجه می شوند، متمرکز می شود. روش حل مسئله در حقیقت کودک را به نوعی برای 

ای وسیعی برای نوسازی برنامه زندگی آماده می سازد. در اغلب کشورهای جهان پروژه ه
های مدارس و انطباق آن ها با دگرگونی هايی که در علوم، تکنولوژی و سازمان اجتماعی 

از ديدگاه مربیان و معلمان،  .(1389به وقوع می پیوندد، طراحی و اجرا می گردد )مفیدی،  
مسائل  های بررسیآموزان را به شکل عملی در فرآيندبرنامه درسی برای اينکه بتواند دانش

پیچیده، مهم و مرتبط با يادگیری و زندگیشان درگیر کند بهتر است مسئله محور باشد. مسئله 
های آموزشی، عالوه بر برخوردار بودن از پشتوانه های درسی و روشمحور کردن برنامه

 یهايهای درسی، دارای مزيتنظری، در سازگار کردن منابع يادگیرنده، اجتماع و موضوع
است؛ از جمله ايجاد انگیزه درونی برای يادگیری، معنادار بودن و پايداری دانش، تفکر 

رسی های دمنطقی، تحقق اهداف يادگیری و انتقال يادگیری بهتر، در حالی که در برنامه
بنا به تعريف، زمانی که يادگیرنده با  (.2010شود )کريدل،سنتی به اين امر مهم پرداخته نمی

آن لحظه در  هايی که درو مهارت اطالعاترو شود که نتواند با استفاده از  بهموقعیتی رو
پاسخ درست بدهد يا وقتی که هدفی دارد و هنوز راه  اختیار دارد، به آن موقعیت سريعا 

مسئله (. 1395سیف، )رو است  گويند که وی با يک مسئله روبهرسیدن به آن را نیافته، می
شود، اين است که مسئله چه در مسئله مهم قلمداد میاست. آنيک مفهوم مبهم و دشوار 

مشکل  آن فکر شود. مسئله يک رهسؤالی است که بايد کشف و به بحث گذاشته شود و دربا
يک مسـئله دارای (. 2010، 1)ياووز و همکارن جالب است که بايد حل شود دلخواه و

 (توصیفی از شرايط مطلوب) موقعیت هدف (،توصیفی از شـرايط موجود)موقعیت شـروع 
هايی برای گذر از يک موقعیت به موقعیت ديگر ای از عملکردها، اصول يا روشو مجموعه

آموزان فراهم های مناسب، شرايط مناسب را برای دانشانتخاب مسئله (.1395آقازاده، )است 
د ه مسئله بايها درگیر فرايند معنادار حل مسئله شوند. اين بدان معناست ککند تا آنمی

های چندگانه را ارائه کند، به مفاهیم مهم های متنوع حل و پاسخبازپاسخ باشد؛ يعنی شیوه
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با  آموزان را جذب کرده و به چالش بکشـاند ودانش وطه اشـاره کند،مرب درسی مهبرنا
 (. 1385ترجمه گیلک و گويا، ، 1و جرت مکینتاش)آموزان مرتبط باشد يادگیری قبلی دانش

وره پیش دبستانی اولین و مهم ترين دوره زندگی آدمی و دوره ای شاخص برای توسعه د
(. در اين دوره کودک نقش فعالی در 1393مهارت های بنیادی و حرکتی است )مفیدی، 

ساختار يادگیری و فهمیدن دارد و دانشی که در اين دوران به دست می آورد بسیار مهم و 
ان بايد های پیش از دبستتقدند هدف برنامه درسی در دورهتعیین کننده است. متخصصان مع

های نوآموزان در ارتباط با زندگی واقعی باشد، زيرا آموزش و ارتقاء دانش، بینش و مهارت
پرورش برای پويايی و بالندگی بايد مدرسه را به دنیای واقعی پیوند زند. فقدان ارتباط 

ها از سه يکی از داليل خروج نابهنگام بچهمحتوای درسی با زندگی و محیط خارج از مدر
ها است )احمد زاده و صالحی، مدرسه و کاهش عالقه تحصیلی و رغبت يادگیری در آن

 های استدالل برای حلتوانند از محتوای علمی و مهارت(. کودکان پیش دبستانی می2016
د )فوزارو و کننمشکالت ساده و فرضی مربوط به دنیای جسمی و بیولوژيکی خود استفاده 

(. طبق تحقیقات انجام شده در ايران، دوره پیش دبستانی تاثیرات مثبتی بر 2018، 2اسمیت
به نقل  1395رشد و سازگاری کودکان دارد )محمودی، ناصح، صالحی و تیزدست، 

(. با توجه به اينکه مقدار قابل توجهی از يادگیری در 1398ازواحدی، قلتاش و چرخ آبی، 
(، آموزش صحیح و موثر در اين دوره باعث موفقیت 2005اتفاق می افتد )هیتز،  سنین پايین

(. هنگامی که کودکان دوره پیش دبستانی 2009، 3در دوره های بعد خواهد شد )روسکوس
را شروع می کنند، مشتاق اند تا چیزهای جديدی بیاموزند. کوشش ها و تحقیقات فراوان 

تالوزی، مونته سوری، ديويی، پیاژه و فروبل، الگوهای دانشمندان معروفی مانند روسو، پس
آموزشی رجیو امیلیا، بانک استريت، والدورف، اسکوپ نیز مويد اين مطلب هستند که تجربه 
 های سال های اولیه در چگونگی تشکیل شخصیت و کمال نهايی بی نهايت تاثیرگذار است. 

ی برنامه های مدارس و انطباق در اغلب کشورهای جهان پروژه های وسیعی برای نوساز
آن ها با دگرگونی هايی که در علوم، تکنولوژی و سازمان اجتماعی به وقوع می پیوندد، 

 .(1389طراحی و اجرا می گردد )مفیدی،  
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جنبه شناختی و توانايی حل مساله يکی از ويژگی های مورد توجه در دنیای کودکان می 
؛ 2004ظران و همینطور نتايج تحقیقات )آوس و همکاران، باشد. بنا به اعتقاد بسیاری از صاحبن

( دوره پیش از دبستان کمبودهايی در 2013؛ براون و همکاران، 2008بارنت و همکاران، 
برنامه های درسی مساله محور منطبق با ويژگی های ذاتی کودکان دارد. امروزه سنجش 

ن می دهد که برنامه های وضعیت آموزش و پرورش در دوره پیش دبستان در ايران نشا
درسی اين دوره عموما نه کودک محور هستند و نه لزوما به رشد همه جانبه کودک می 
انجامد. تبادل نظر با اداره کنندگان، دست اندرکاران، معلمان و کارکنان برنامه های آموزشی 

دوره  ندر دوره پیش دبستان نشان می دهد که ابهامات بسیاری در اهداف و روش شناسی اي
از آموزش ها وجود دارد. مقارن با تغییر و تحوالت سريع در جوامع، استانداردها و تقاضاهای 

ر شده است. تها نیز پیچیدهمحیطی دستخوش تغییر و تحول شده و مسائل و مشکالت انسان
کارگیری سطوح باالی تفکر است به اين شکل حل بسیاری از مسائل، مستلزم به

معتقد است که  1(.جرج پولیا1394نقل از صبوری، عباسی و گرامی پور،  ، به1387)کسمايی،
از اوايل کودکی و دبستان بايد روش حل مسئله را به کودکان ياد داد )آقازاده و احديان، 

 (.1394، به نقل ازصبوری، 1377
اولیه برای های در سال مسئله محورلزوم به کارگیری تعلیم و تربیت پژوهش های قبلی بر 

اند. تأکید کرده توانش حل مسئله کودکان پیش دبستانی و اثربخشی ارتباط بین فردیافزايش 
بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله بین فردی معلم محور بر بهبود توانش حل مسئله آنها به 

  ( .1395پرداخته اند )شکوهی يکتا و همکاران در کودکان پیش دبستانی 
 يادگیری نوعی ذهنی، عالیِ فعالیت يک به عنوان مسئله ( بیان کرد حل1395سیف )

 آموزدانش وقتی زيرا کند،پیدا می مصداق يادگیری شرايط و تعريف آن در که است

تغییراتی  او توان در است، بوده عاجز مسئله آن حل از قبال   که کند حل را ایمسئله بتواند
 يادگیرنده رفتار در تغییر گونهايناست.  گرفته صورت يادگیری نتیجه در و شده حاصل

 هایيادگیری اثر در که است تغییراتی از پايدارتر خیلی شود،ايجاد می مسئله حل اثر در که

 مسئله محور يادگیری موقع فراتحلیل را بر مبنای چه ( يک1397دهند. عالی )می رخ ترساده

 الفع آموزشی روش يک محور مسئله است انجام داد. وی معتقد است يادگیری تراثربخش
 لبج خود به اخیر دهه چند در را پژوهشگران توجه که است آموزشی نظام در گراسازنده و

 نتايج و است گرفته انجام آن اثربخشی ارزيابی منظور به زيادی مطالعات تاکنون و کرده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. George Polia 
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 درباره کلی گیرینتیجه يک به يابیدست برای فراتحلیل اين. اندکرده گزارش را متنوعی
( 1397فیروزی و همکاران ). است شده اجرا محور مسئله يادگیری اثربخشی شرايط و میزان

 روش آموزش در مريل ديويد مسئله محوری الگوی اثربخشی تحقیقی را بر مبنای بررسی

 روش آموزش بهبود از حاکی کلی طور به پژوهش مامايی انجام دادند. نتايج در تحقیق

نگرش رضايت و يادگیری فراگیران بر اثر کاربست  یزمینه سه در مامايی یرشته در تحقیق
 باشد.ی آموزش از ديويد مريل میالگوی اصول اولیه

های مطلوب شناسايی و بررسی ويژگی( به 1397) سیف نراقیو  نادری، ابراهیم پور
عی اجتما های حل مسئله در درس مطالعاتعناصر برنامة درسی برای نیل به پرورش مهارت

سی های پژوهش بیانگر اين بود که برنامة دريافتهپرداختند.  برای دورة ابتدايی تحصیلی
. 1مضمون پايه بود:  46دهنده و مضمون سازمان 9موردِنظر شامل يک مضمون فراگیر، 

های عاطفی، تقويت های فرآيندی و توانمندیها: رشد عقالنی، پرورش مهارتهدف
دگیری، تربیت اخالقی و شهروند مطلوب، پرورش توانايی يادگیری های اساسی يامهارت

. مواد و منابع آموزشی: ارتباط 3بودن؛  محور، منطقی و صريح. محتوا: فعالیت2خودراهبری؛ 
های برنامة درسی، دادن موضوع يادگیری، تناسب با هدفبا موضوع يادگیری، پوشش

يادگیری: تعاملی، -ی. راهبردهای يادده4موزان؛ آها، نیازها و عاليق دانشتناسب با ويژگی
های برنامة : ارتباط با هدفهای يادگیری. فعالیت5کاربردی، اکتشافی و کاوشگرانه بودن؛ 

. محیط 6گروهی؛  های سطوح باال، ترغیب يادگیرنده به فعالیتدرسی، پرورش مهارت
. نفش يادگیرنده: فعال، 7فی؛ های فضايی ـ کالبدی و روانی ـ عاطيادگیری: رعايت ويژگی

. ارزشیابی: 9گر يادگیری . نقش معلم: راهنما، مشاور و تسهیل8بودن؛ اجتماعی و خالق
به اين نتیجه رسیدند که ( 1396)قاضی اردکانی و همکاران  .بودن بر شواهدمنطقی و مبتنی

 ە  موزان دورآدر دانش خالقیت و تفکر پرورش به منظور اجتماعی مطالعات درسی مهبرنا
 مهرناو محتوای اين ب اهداف که است نیازمند آن امر اين که باشد پژوهش محور بايد ابتدايی
بودن،  محور فعالیت کنجکاوی، انتقادی، تفکر مسئله، حل همچون هايیويژگی از درسی

محوری،  روش مسـئله) های تدريسقیت برخوردار باشـد و از روشالخودرهبری و خ
پـردازی، بارش مغـزی و روش اکتشـافی، بحـث گروهـی، ايفـای نقش، بديعهری، گکاوش

ارزشـیابی مـداوم، خودارزيابـی، بحـث آزاد، هـدف ) هـای ارزشیابیو روش مشـارکتی
 همتايان و گزارش ارائهای، آزاد، پوشـه کار، ارزشـیابی گروهـی و فـردی، بازخـورد دوره
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( تحقیقی را بر مبنای  طراحی و اعتباريابی الگوی 1393ان ). برقی و همکاربهره گیرد( سنجی
. های الکترونیکی، مطالعه ترکیبی انجام دادندمطلوب برنامه درسی مسئله محور در دانشگاه

 12 و مقوله زير 114 در توانمی را محور مسئله الکترونیکی درسی برنامه در عناصر تعداد
 متوسط اهمیت دارای متخصصان نظر از که شاخص 4 از غیر به. کرد بندیطبقه محوری مقوله

 برنامه طلوبم الگوی در زياد خیلی و زياد میزان به هاشاخص بقیه شده داده تشخیص پايین به
 راکزم برای محور مسئله درسی برنامه مطلوب داشتند. الگوی اهمیت محور مسئله درسی

 هداف،ا شامل گانهدوازده عناصر از تهران شهر دولتی هایدانشگاه الکترونیکی يادگیری
 ان،زم ،(محیط) فضا يادگیری، هایروش يادگیرنده، ياددهنده، زيرساخت، و ابزار محیط،
 شود.می تشکیل راهبرد و ارزشیابی ساختار، مبانی،

های هدايت شده )فردی وگروهی( بازی بررسی نقش آموزش مبتنی بر ( به1393بابايی )
همکاران  دل انگیزان و. پرداخته استکودکان پیش دبستانی  برخالقیت و مهارت حل مسئله

با  مقايسه در مسئله محور يادگیری رويکرد معايب و ( تحقیقی را بر مبنای مزايا1392)
کرمانشاه انجام دادند.  استان ایو حرفه فنی مراکز مربیان ديدگاه از سنتی درسی هایبرنامه
 استان ایحرفه و فنی مراکز مربیان از نفر 87 هایديدگاه بررسی پژوهش، اين از هدف

 رويکرد بر مبتنی فردا مهندسان مهارتی هایدوره شده اجرا طرح راستای در کرمانشاه
 بود.  سنتی درسی هایبرنامه با مقايسه در محور مسئله يادگیری

های دورهدر مسئله محوری  در مورد کاربست روش بسیاریهای تجربی پژوهش
در خصوص رويکرد برنامه  زيادیهای شناسايی شد. اما پژوهش سطه و عالیآموزشی متو

؛ 1987، 1گامسن .پیش از دبستان وجود نداردموزشی آهای دورهدرسی مسئله محور در 
؛ 1991، 4؛ جانسـون و اسـمیت1982، 3؛ جانسون و جاسنون1989، 2؛ نواک1982رمسدن، 

تبیین اهمیت و ضرورت های گذشته در سالدر  1996؛ وودز 1992، 5براون و پندلبری
ت مسئله ها تايید اثر مثبتی را انجام دادند که نتايج آنمطالعا دبستان پرورش پیش آموزش و

 (.1385محوری در نتايج و اثربخشی يادگیری شادگردان بوده است )تورانی و آقازاده، 
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، (2003) 1جالويس و های کورتالتوان به پژوهشاز مطالعات ديگر در اين حوزه می
( 2014) 4انگانـگ و همـکاراناشاره کرد.  (2009) 3میلز و ، پنل(2010) 2هانکوک و رينولدز

هـای تفکـر عـات، مهارتالعصـر جديـد از فنـاوری اط انـد کـه دربـه ايـن نتیجـه دسـت يافته
 مه درسـیبرنا و، درر ای مـدرن و مترقی حیاتـی اسـت. از ايـنو حل مسـئله برای ايجاد جامعه

 شـود؛های تفکر اهمیت داده میبه مهارت متوسـطه و ره ابتدايیمالزی در دو مالی مـدارس
های تفکر و حل مسـئله، پیامدهای يادگیری مختلفی همچون توانمندسازی زيرا مهارت

 دارند.همراه  قانه را بهالصورت خ گیری و ابراز خود بهفراگیران به حل مسائل ساده، تصمیم
 نتايج. بردند کاربه کودکان برای را محور مسئله آموزش( 2003) جالويس و کورتال

( در پژوهشی 2004) 5فیردوسبخشی آموزش بود. اثر افزايش از حاکی، مدل اين کارگیریبه
به رويکرد رجیو امیلیا و يادگیری مبتنی بر حل مسئله اشاره کردند و نتايج نشان داد رويکرد 

یا در آموزش پیش دبستان با يادگیری حل مسئله امکان پذير است )سلطانی و رجیو امیل
 روش اثربخشی مقايسه به پژوهشی در (2010)هانکوک  و (. رينولدز1394اوباالسی، 
 متغیرهای .پرداختند کودکان میان در محور سخنرانی روش با قیاس در محور مسئله يادگیری
 دوره به سبتن کودکان نگرش مسئله و حل مهارت تحصیلی، پیشرفت پژوهش اين در وابسته
پژوهش نشان داد که کودکان گروه مسئله محور در هر سه متغیر وابسته میانگین  اين نتايج. بود

ها از اند و تمامی اين تفاوتبیشتری را نسبت به کودکان گروه سخنرانی محور کسب نموده
( تاثیر يادگیری مسئله محور بر پیشرفت 0062) 6ماری معنادار بود. اکینوگلو و تاندوگانآنظر 

ه اين ن با گروه کآنگرش و يادگیری مفهوم را در آموزش علوم از طريق مقايسه  تحصیلی،
 اين نتايج. دادند قرار بررسی گرديد، موردمی اجرا هاآن برای  درس به شیوه آموزش سنتی

 نگرش و حصیلیت پیشرفت بر مثبتی طوربه محور مسئله يادگیری که نمود نیز نمايان پژوهش
ا دريافتند که کاربرد يادگیری مسئله محور بر هآن همچنین. دارد تاثیر علوم درس به هاآن

دارد. ترين سطح نگه میموزان تاثیر مثبت دارد و بدفهمی را در پايینآتوسعه مفهومی دانش
های آموزشی برنامه حیطرا در را محور آموزش مسئله (2003) 7مکلین ديگر ایمطالعه در
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های دانشگاهی مورد بررسی قرار داد. نتايج ارزيابی دوره نشانگر اين بود که اکثر در کتابخانه
ها بهبود يافته است و اطالعات جديد و های حل مسئله آنفراگیران معتقد بودند که مهارت

به کار ببرند. ضمن توانند برای تجارب ديگر اند که میهای حل مسئله را ياد گرفتهمهارت
 1. مور(1389)کرمی،  اينکه بهتر از قبل قادرند اطالعات را بیابند و انتخاب و ارزيابی کنند

 وشر برخالف مسئله، حل ها رسید: روشدر پژوهشی فراتحلیلی به اين يافته ،(2009)
حل صحیح. به اهآوردن يک ربیشتر بر فرايند بررسی مسئله تأکید دارد تا به دست اکتشافی،

 هامسئله رسیبر برای است پژوهشی الگويی يادگیری يا محورمسئلهعبارت ديگر، يادگیری 
 تعريف مانند مراحلی. شودمی شامل را تکرارشونده و الگوريتمی مراحلی که هاحلراه و

ها، کردن معیار و تعیین محدوديتها، مشخصوجو و تولید ايدهمسئله، بارش فکری، جست
احتماالت، انتخاب يک روش، توسعة يک طرح پیشنهادی، ساخت يک مدل يا نمونة  بررسی

 آزمايش و درنهايت آزمودن و ارزشیابی.
وان برنامه می تکه در اين مطالعه بايد مورد توجه قرار گیرد اين است که چگونه  ای مسئله

نامه های درسی بر های مبتی بر مسئله را از دوره پیش دبستانی که يک دوره زيربنايی است در
گنجاند بنابراين با توجه به مبانی نظری موجود و نتايج تحقیقات در خصوص اثربخشی 
آموزش به شیوه مساله محوری در دوره پیش دبستانی و اهمیت آموختن مهارت های حل 
مسئله به ويژه از سنین پیش دبستانی؛ پژوهش حاضر به طراحی الگوی برنامه درسی مسئله 

 ره پیش دبستانی پرداخته است .محور در دو

 روش 
از نوع تحقیق کیفی است. انتخاب روش پژوهش بنا  ،تحقیق حاضر يک پژوهش کاربردی

گوبا و شود )های هستی شناسی و معرفت شناسی انجام میبر ماهیت مسئله پژوهش از جنبه
الگو  ترين بخش پژوهش حاضر طراحی(. مهم2005، در دنزين و لینکلن، 1994، 2لینکلن

ها و است. برای طراحی الگو در يک موقعیت يا بافت جديد به منظور دستیابی به واقعیت
مطالعات توان از روش کیفی پديدارشناسی استفاده نمود.اطالعات مورد نظر می

نگرش و عقايد و احساسات و عواطف افراد  با ادراک يا مفاهیم، پديدارشناسی عموما 
 د، با استفاده از مصاحبه يا محصوالت فرهنگی يا آنچه نويسندهرويکر سروکار دارد. در اين
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های ويژه را پديده توان تجارب افراد از، میو غیره(مانند فیلم، عکس )کند طراحی می
شود تا توصیفی از رهبران استفاده می استخراج کرد. برای مثال از مهاجرين، ورزشکاران يا

صل شود. بنابراين افراد در اجرای مطالعات قدرت حا تجارب، تغییر مکان، پیروزی و
 ها از تجاربمرکز توجه هستند، اما بايد توجه داشت که توصیف آن پديدارشناسی در

اين امکان را (. پديدارشناسی 2004، 1)الریها شان حايز اهمیت است و نه خود آن شخصی
های سترش موقعیتتوان برای ايجاد و گچه شرايطی را می ال کنیمؤآورد که سفراهم می
نحوی  کار رود يا به تعیین کرد؟ چه نوع ترتیبی در عرضه مطالب درسی بهجديد  يادگیری

بنابراين در اين پژوهش صورت پذيرد؟ صورت بهتری به موقعیت نامعینيکبازسازی شود که 
از روش پديدارشناسی استفاده شده است. پديدارشناسی يک روش پژوهش کیفی است که 

ف معروف آلمانی هوسرل شکل منسجمی گرفت و سپس توسط متفکرانی چون توسط فیلسو
هايدگر، سارتر و مرلوپونتی تکامل يافت. پديدار )پديده( اغلب با واژه )تجربه( يکسان تلقی 

( پديدار شناسی 1390، به نقل از اعرابی و بوداليی،2003شود. به نظر هوسرل )میلر و برور،می
پديدارشناسی در روش (. 1394تحلیل پديدارها است )بیانی، توصیف، اکتشاف و تجزيه و 

، پديده برنامه درسی مسئله محور با استفاده از تجربیات زيسته کندکمک میاين پژوهش 
جامعه  .توانند بیشترين اطالعات را به محقق بدهند، مورد بررسی قرار گیرداشخاصی که می

جربه تانی وکارشناسانی می باشندکه خود تآماری شامل کلیه صاحنبظران ، مربیان پیش دبس
نفر با استفاده از روش نمونه گیری  غیراحتمالی گلوله برفی  10کار با کودکان را دارند و 

وهدفمند به عنوان نمونه انخاب شدند.در رويکرد پديدارشناسانه تعداد افرادی که بايد در 
 2014و همکاران   ، 2)نیوسام پژوهش سهیم باشند، متفاوت و تحت تاثیر ماهیت پژوهش است

( 2004نفر را پیشنهاد کرده است. کلیمان ) 10تا  8(؛ 2013( و کراسول)1394به نقل از بیانی، 
سی های پديدارشناگیری گلوله برفی و هدفمند را برای پژوهش(، نمونه1394به نقل از بیانی )

مبتنی بر  که عمدتا  گیری نظریساختار نمونه بر اساس اصول نمونهتوصیه کرده است. 
نمونه قدم به قدم و در حین جمع آوری  رفت.گیری تدريجی است، پیش استراتژی نمونه

ها گردآوری شده و آن را با افزودن ابعاد جديدی يا حذف وجوه يا ها و تحلیل آنداده
قرار گیری درباره انتخاب و کنار هم ايم. به اين ترتیب تصمیمهای خاصی تکمیل کردهمیدان
چند  «مورس» ها انجام گرفته است.اطالعات تجربی طی فرآيند گردآوری و تفسیر داده نداد
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در  حاضر اين معیارها را مقالهتعريف کرده است که  "منابع اطالعاتی خوب"معیار عام برای 
ها بايد واجد آن"است. اين معیارها عبارتند از اينکه:  دادهانتخاب نمونه مورد توجه قرار 

ها پاسخ نش و تجربه الزم درباره موضوع مورد بررسی باشند تا بتوانند در مصاحبه به پرسشدا
بندی، زمان های مورد نظر را ايفا کنند. بايد توانايی تامل و فصلکنش ،دهند، يا در مشاهده

 )فلیک، "ها و آمادگی برای مشارکت در مطالعه را داشته باشندبرای پاسخ دادن به پرسش
 (. 1388لیلی، ترجمه ج

: برنامه درسی مسئله محور و جايگاه مصاحبه نیمه ساخت يافتهها : ابزار گردآوری داده
ای در هر جامعهمورد بررسی  هایهای متعددی در گروهبه شیوه آن در دوره پیش دبستانی

شود. طبق رويکرد بازنمايی اجتماعی، اين معانی از تجارب درک، تفسیر و تعريف می
آيند. در اين پژوهش برای دستیابی به اين معنا، و تعامالت اجتماعی به وجود میروزمره 
جايگاه  ،نسبت به دوره پیش دبستانیهای مربوط به درک، مفهوم سازی و احساس پرسش

اند. همچنین مورد سؤال قرار گرفته برنامه درسی مسئله محورهای ، ويژگیمسئله محوری
ر برنامه درسی مسئله محو و عناصر هاو ويژگی نتايجداليل،  سؤاالت باز در رابطه با معنا،

ايم.راهنمای های نیمه ساخت يافته بهره بردهپرسیده شده است و برای اين منظور از مصاحبه
 :باشدمصاحبه شامل موارد زير می

سؤاالت مصاحبه 
ترتیب و توالی پرسیدن سؤاالت 
گال و  و انتهای مصاحبه بايد بگويد گر در ابتداتهیه راهنما برای آنچه مصاحبه(

 (.1386) ترجمه نصر و همکاران همکاران،
 بخش اول: سؤاالت شناسايی

اين بخش از سؤاالت که در ابتدای مصاحبه مورد سؤال واقع شده است به منظور آشنا شدن 
 اند.با مصاحبه شونده تدوين شده

  رمايید.خودتان توضیح بفلطفا در مورد مشخصات فردی و سابقه تحصیلی و کاری 
 چه مطلبی را قبل از شروع مصاحبه مايل هستید بگويید.

 بخش دوم: مسئله محوری 
در اين دسته از سؤاالت به ابعاد مسئله محوری به عنوان موضوع مورد مطالعه پرداخته 
شده و ديدگاه فرد مصاحبه شونده )جهان ادراکی وی( و تعاريف وی، موضوعات تحت 
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نند. به اين معنا، کز روابط بین مفاهیم به کار رفته توسط مصاحبه شونده را معین میمطالعه و نی
 ود. شهای مربوط به معنای مصاحبه شونده از مسئله پژوهش ذکر میدر اين بخش پرسش

 اين دسته از سؤاالت عبارتند از:

 ؟یستاز نظر شما چ یدبستان یشله محور در دوره پأمس یاهداف برنامه درس -1
 چیست؟ یدبستان یشله محور در دوره پأمس یبرنامه درس  یبه نظر شما محتوا -2
 یست؟چ یدبستان یشله محور در دوره پأبرنامه مس يادگیری_ياددهی یروش ها -3
 چیست؟ یدبستان یشله محور در دوره پأمس یدرس یهادر برنامه یابیارزشی هاروش -4
ی ندبستا یشله محور در دوره پأمس یدرس مناسب در برنامه به نظر شما فضا و مکان -5
 یست؟چ
 ت؟یسچ یدبستان یشله محور دوره پأمس یبرنامه درس یاز نظر شما، نقش زمان در اجرا -6

ش کد رو، های آنبه طور کامل و دقیق پیاده شد، برای تحلیل دادهها پس از اين که مصاحبه
های ذيل ( گام1394( به نقل از بیانی )2007) 1استوری. ه شدگذاری موضوعی به کار گرفت

 را در تحلیل اطالعات پديدارشناسی تفسیرگرا توصیه کرده است:
 های اولیهخواندن يادداشت -1
 هاشناسايی موضوعات و نام گذاری آن -2
 های موضوعیربط دادن موضوعات به يکديگر و شناسايی خوشه -3
 هايی از مشارکت کنندگانقل قولتهیه يک جدول از موضوعات با قید ن -4

روش کدگذاری موضوعی روابط معناداری را که افراد مورد مطالعه در چارچوب 
کند؛ بنابراين در اين روش تمامی موارد مطالعه موردی موضوع تحقیق دارند، حفظ می

ستفاده ها اها است که برای تحلیل موارد منفرد از آنشوند. نتیجه اين کار سیستمی از مقولهمی
اساس  کنیم که در آن برشود. برای شرح و بسط اين مقوالت از کدگذاری باز استفاده میمی

ها را در قالب ها و پديدهآورده است، داده "درآمدی بر تحقیق کیفی"آنچه فلیک در کتاب 
کنیم و سپس اين کدها را بر اساس مفاهیم درآورده، متن را جمله به جمله کدگذاری می

بندی شود، دستهبه پرسش تحقیق مربوط می ها که مستقیما ای کشف شده در دادههپديده
 دهیم.هايی که به اين ترتیب به دست آمده، بسط مینمايیم و در نهايت مقولهمی

های ها و حوزهدر نهايت در کدگذاری موضوعی، پس از اولین تحلیل موردی، مقوله
کرده و در نتیجه اين عمل يک ساختار  کنترل موضوعی مربوط به موضوع را مجددا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Storey 
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ان گیرد تا به اين ترتیب امکشود که مبنای تحلیل ساير موارد قرار میموضوعی حاصل می
 ها با يکديگر افزايش يابد.مقايسه آن

ساختاريافته طی مرحله کدگذاری و نیز با الهام از های نیمهبا استفاده از نتايج مصاحبه
بندی مقوله دسته 125ضوع، عناصر برنامه درسی مسئله محور در ادبیات نظری و تجربی مو

مقوله،  16يادگیری: -های ياددهیمقوله، روش 24مقوله، محتوا:  28شده است )اهداف: 
 مقوله(. 17مقوله، زمان:  27مقوله، فضا و مکان:  13ارزشیابی:

ا انجام شود و هزمان با گردآوری دادهتواند همها میدر پديدارشناسی، تفسیر داده
م توان گفت مقايسه دائتواند اين دو کار به صورت در هم تنیده انجام شوند. در کل میمی

ن راهبرد ترينظرات معلمان با يکديگر و حساسیت نظری ناشی از پیشینه فصل دوم، عمده
ساخت معنا در اين پژوهش بوده است. محقق برای مقايسه نظرات معلمان عالوه بر پیاده 

 هايی از گفت و گوهای ضبطها به متن، در برخی مواقع بخشمکالمات و تبديل آن کردن
های تهای ضبظ شده و صحبشده را نیز به کرات گوش کرده است. استماع چندين باره فايل

ه عالوه آورد. بمعلمان امکان مقايسه لحن کالم و چگونگی بیان نظرات آنان را نیز فراهم می
ها ن و باز کردن نظرات و گفت و گوهای معلمان دائما  در برابر آنمحقق برای آشکار کرد

 داد.سؤاالتی قرار می

 یافته ها
همانطور که گفته شد به منظور پاسخ به سواالت از روش پژوهش کیفی و مصاحبه نیمه 
ساختاريافته با متخصصان استفاده شد. جداول زير نتايج کدهای شناسايی شده را نشان می 

 دهد.

بندی کدهای شناسايی شده در قالب مقوالت مربوط به اهداف برنامه درسی مسئله دسته .1 جدول

 محور در دورة پیش دبستانی
 نظرانصاحب کدهای مرتبط شوندهپاسخ مصاحبه مقوالت

توانمندی حل 
 مسئله

در رابطه با اهداف برنامه درسی مسئله 
محور شايد بد نباشه گريزی داشته 
باشیم به بحث مسئله محور بودن 
برنامه درسی. برنامه درسی اگر بر 
اساس مسئله تنظیم بشه يا مبتنی بر 

 -توانمندی در حل مسائل
 -توانمندی در مواجه با مسائل
 -توانمندی در ارزيابی مسائل

قدرت  -توانايی حل مسئله
تقويت حس  -مواجه با مسائل

، 7، م5، م1م
 ،8م
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 نظرانصاحب کدهای مرتبط شوندهپاسخ مصاحبه مقوالت

مسئله باشه يعنی محوريتش بر اساس 
مسائلی باشه که مرتبط با زندگی 

يا آموزان ی فراگیران يا دانشروزمره
تونه کودکان پیش از دبستان باشه می

توانايی  هايی مثلتو دستیابی به قابلیت
حل مسئله کمك کننده باشه. حس 

شود کنجکاوی هم در آن ها تقويت می
 توان به آنيکی ديگر از اهدافی که می

اشاره کرد تقويت نظم و انضباط در 
آموزان و برخورد منضبطانه با دانش

ها اينمسائل پیرامون است. 
ای از اهدافی است که در مجموعه

برنامه درسی مبتنی بر مسئله دنبال 
 شود.می

آموختن  -برخورد با مسئله
شناخت  -های حل مسائلراه

 -هاارزيابی راه حل -مسئله
م اقدا -انتخاب بهترين راه حل

مواجه عملی  -به حل مسئله
کودک با مسائل مهم و مرتبط 

قدرت  -با زندگی خود
 تشخیص و تفکیك مسائل

تقویت روحیة 
پرسشگری و 

جست و 
 جوگری

از نظر من اهداف برنامه درسی مسئله 
اد ايجی پیش از دبستان محور در دوره

های مناسب يادگیری برای فرصت
رشد همه جانبه کودک است. کسب 

تفکر  -ای يادگیریهای پايهمهارت
نقادانه و تفکر خالقانه نیز حائز اهمیت 
است چرا که تا زمانی که اين فرايند 

گذاری نشود يادگیری هدف
شود چون مدار نیز مطرح نمیمسئله

ابتدا بايد ساختار و بنیان تفکر شکل 
 گیرد تا قابلیت حل مسئله ايجاد شود.

 -تفکر پیرامون مسائل اطراف
 -جست و جوگری

روحیة برخورد  -کاوشگری
 -نقادانه با مسائل پیرامون

دستکاری کردن مسائل 
تقويت حس  -پیرامون

پرورش روحیة  -کنجکاوی
تقويت مهارت  -پرسشگری

 -آزمون و خطا و اکتشاف
 -تأمل در جهان طبیعت

 -فت و گوتقويت بحث و گ
شناخت  -جست و جو کردن

 های جهان هستیپديده

، 3، م2، م1م
، 6، م5، م4م

 9، م7م

 پذیریمسئولیت
 و پاسخگویی

طبیعتاً زمانی که ما به دنبال تعیین 
هايی را طی اهداف هستیم بايد گام

ین ها که قبل از تعیکنیم يکی از اين گام
شود، نیازسنجی اهداف مطرح می
که ما برنامه را  است. قبل از اين

طراحی کنیم و به دنبال اهداف قصد 
شده برويم بايد نیاز سنجی کنیم. 

 -تقويت نظم و انضباط
 -رخورد منضبطانه با مسائلب

تفاوت نبودن نسبت به بی
مداومت بر  -مسائل پیرامون

 پشتکار -انجام کارها

، 5، م4، م1م
 10، م6م
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 نظرانصاحب کدهای مرتبط شوندهپاسخ مصاحبه مقوالت

 کنیم از کودکزمانی که نیاز سنجی می
که طبیعتاً در جامعه ما در اين گروه 

 آيد وسنی هیچ پرسشی به عمل نمی
خود کودک جزء حلقه مفقوده ما 

شود و همه افراد دست به محسوب می
دهند تا برای کودک ديگر میدست هم

گیری کنند و خود کودک و تصمیم
ه شود من بنیازهای او ناديده گرفته می

شخصه زمانی از برنامه درسی مسئله 
 کنم کهمحور در اين دوره استقبال می

عمیقاً برگرفته از نیازها، عاليق و 
های کودک باشد و جنبة توانمندی

 تجويزی نداشته باشد.

تقویت روحیة 
نشاط و 
 سرزندگی

ببینید ما برای تنظیم اهداف برنامه 
ی پیش از محور در دورهدرسی مسئله

دبستان بايد ابتدا به اهداف خود مفهوم 
پی ببريم و بدانیم يك  محوریمسئله

برنامه درسی مسئله محور اساساً به 
دنبال تحقق چه اهدافی است که بعد 
با توجه به ماهیت دوره پیش از دبستان 
با اندکی تلخیص آن را در اين دوره به 

 کار ببريم.

تقويت روحیة نشاط و 
 -ايجاد انگیزه -سرزندگی

 -گیریدوری از انزوا و گوشه
 تکاپو و واداشتن کودکان به

لمس شوق  -فعالیت
سرکوب هیجانات  -يادگیری

تقويت  -و احساسات منفی
کنترل  -اعتماد به نفس

 عواطف و احساسات

 9، م1م

رشد همه جانبه 
های )مهارت

 عمومی(

ی پیش از دبستان يکی از دوره
های زندگی هر فرد ترين دورهمهم

ها و است چرا که در اين دوره پايه
ینش، نگرش و های دانش، ببنیان

گیرد. به واقع آنچه ها شکل میمهارت
های بعدی يعنی آموزش که در دوره

ود شابتدايی و متوسطه برداشت می
ی محصول بذری است که در دوره

پیش از دبستان کاشته شده و به همین 
خاطر اين دوره بسیار حائز اهمیت 

 است.

های مناسب ايجاد فرصت
يادگیری برای رشد همه جانبه 

های کسب مهارت -ودکک
تقويت  -ای يادگیریپايه

تقويت روحیة  -خودتنظیمی
ابراز  -مشارکت و همکاری

مشارکت، کارتیمی و  -وجود
پرورش حواس  -گروهی
وسعت ديد و  -چندگانه

پرورش  -نگریجزئی
های ها و قابلیتظرفیت
 پذيریانعطاف -درونی

، 4، م3، م2م
، 8، م6، م5م

 10، م9م
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 نظرانصاحب کدهای مرتبط شوندهپاسخ مصاحبه مقوالت

پرورش قوای 
 ذهنی

محور يك برنامه برنامه درسی مسئله
آموز درسی است که در آن دانش

خودش مسئولیت يادگیری خود را 
ها پذيرد و بخش اعظمی از فعالیتمی

شود و آموز انجام میتوسط خود دانش
د شواين برنامه درسی زمانی شروع می

پذيرد که فراگیران يا دانش و انجام می
 ش برانگیزآموزان با يك موقعیت چال

و مبهمی مواجه شوند که نظم ذهنی 
ها را برهم بريزد و به دنبال خلق آن

 هايی برای حل آن باشند.افکار و ايده

 -تفکر خالقانه -تفکر نقادانه
پرورش قوای ذهنی و فکری 

 بارش -انديشیژرف -کودکان
پرورش قوة تخیل و  -فکری

خلق افکار و  -نوآوری
 پرورش قوة -های متنوعايده

 -فکر کردن -استدالل و منطق
توانايی بازيابی  -خلق کردن

خالق، پويا و  -اطالعات
 متفکر بودن

، 4، م3، م2م
، 7، م6، م5م

 9م

ساختاريافته طی مرحله کدگذاری و نیز با الهام از های نیمهبا استفاده از نتايج مصاحبه
بندی شده است. دستهمقوله  6ادبیات نظری و تجربی موضوع، کدهای شناسايی شده در 

شود اهداف برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش مالحظه می 1همانگونه که در جدول 
جوگری،  و جست و پرسشگری روحیة مسئله، تقويت حل از دبستان عبارتند از: توانمندی

 هجانب همه سرزندگی، رشد و نشاط روحیة پاسخگويی، تقويت و پذيریمسئولیت
 ذهنی قوای ، پرورش(عمومی هایمهارت)

 سوال دوم: محتوای برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش از دبستان چیست؟

بندی کدهای شناسايی شده در قالب مقوالت مربوط به محتوای برنامه درسی مسئله دسته .2جدول 

 محور در دورة پیش دبستان
 نظرانصاحب کدهای مرتبط شوندهپاسخ مصاحبه مقوالت

متعلقات 
جهان 
 هستی

)تربیت 
دینی و 
 معنوی(

خب طبیعتاً با توجه به اينکه در زندگی 
آموز مسائل مختلفی روزمرة دانش

 گیم يعنیوجود دارد، حاال مسئله که می
های زيادی وجود داره، يکی ناشناخته

تواند مبنای تنظیم از چیزهايی که می
ها يا محتوا باشد، همین ناشناخته

ن کودکان مجهوالت زندگی پیرامو
است. محیط پیرامون کودکان يك بستر 
بسیار مناسب و غنی است برای تنظیم 

 اشیای -محیط پیرامون کودک
مسائلی که در  -پیرامون کودک

خلقت گیاهان و جانوران وجود 
 -حکمت های عالم هستی -دارد

شناخت جهان   -آشنايی با گیاهان
 -هستی اعم از خالق و مخلوق

 -هاها و رشد آنآشنايی با میوه
 -هاجانوران و محل زندگی آن

انسان و  -هاتغذيه و رشد آن

، 3، م2، م1م
 9، م7م
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 نظرانصاحب کدهای مرتبط شوندهپاسخ مصاحبه مقوالت

تجربیات يادگیری و ما اگر واقعاً همین 
موارد رو در قالب مسئله مطرح کنیم، 
سوال مطرح کنیم، همین محتوا بسیار 
بسیار غنی خواهد بود و از جمله موراد 

تواند به عنوان محتوا ديگری که می
یايی است که پیرامون کودک باشد، اش

وجود دارد و با آن سر و کار دارد و 
آموز بايد ای که دانشکارهای روزمره

ای که های روزمرهانجام دهد و فعالیت
توانیم در دهد را میآموز انجام میدانش

قالب مسئله مطرح کنیم و به عنوان يك 
 محتوای غنی مدنظر قرار دهیم.

چگونگی پیدايش و خصوصیات 
ل مسائ -با ائمه معصوم آشنايی -آن

 -دينی

فرهنگ و 
 تمدن

های دورة خوشبختانه يکی از مزيت
پیش از دبستان اين است که متمرکز 
نیست. از اين جهت به مزيتی بودن اين 
قضیه تعبیر کردم که دست مربی باز 
است برای اينکه متناسب با شرايطی که 

آن قرار ای که در دارد، موقعیت و منطقه
ها و عاليق کودک، دارد و توانمندی

 محتوايی مناسب را انتخاب کند.

 -محتوای متناسب با بوم و منطقه
آشنايی با بناهای  -مبانی فرهنگی

 -زبان مادری -تاريخی و جغرافیا
فراگیری فرهنگ و آشنايی با 

آشنايی با فرهنگ  -سرود -تمدن
ها و بومی مثل غذاها، لباس

 -ایمنطقههای محلی و جشن
 حقوق شهروندی

، 6، م4، م2م
 ،8م

 10، م9، م7م

های مهارت
 زندگی

هر آنچه که در محیط پیرامون کودک 
قرار دارد که مسلماً برای کودک بحث 
برانگیز و کنجکاوانه است و دائمًا 

آورد، سؤاالتی را برای او به وجود می
تواند در قالب محتوای برنامه درسی می

دوره مطرح شود،  مسئله محور در اين
تواند شناخت جهان هستی محتوا می

باشد، خالق هستی باشد، مخلوقات 
باشد که بیشتر جنبه دينی و معنوی پیدا 

 کند.می

مهارت  -های زندگیمهارت
برقراری ارتباط با خود، ديگران و 

ارتباط مؤثر بین  -جهان طبیعت
های مهارت کار با فناوری -فردی

مهارت  -رجديد، رايانه، کامپیوت
مهارت همزيستی با  -صحبت کردن

 -مهارت فعالیت گروهی -ديگران
عادات مناسب  -مهارت ابراز خود

رعايت قوانین و  -غذا خوردن
 -عضويت در گروه -مقررات

مهارت  -مهارت ارتباطی
خودمراقبتی و  -افزارینرم

نحوه برخورد  -های جنسیمهارت
و ارتباط با همساالن خود، والدين 

، 7، م6، م4م
 10، م9م



 1400زمستان  | 62شماره  |سال هفدهم  |شناسی تربیتی روان  |24

 نظرانصاحب کدهای مرتبط شوندهپاسخ مصاحبه مقوالت

آشنايی با مشاغل  -نو مربیا
 مهارت حل مسئله -گوناگون

 هایفعالیت
 هنری

در تنظیم محتوا برای برنامه درسی 
مسئله محور در دورة پیش از دبستان 
بايد به اين نکته توجه کنیم که اساسًا 
چه مباحثی برای کودکان اوالً نیاز 
است، دوماً لذت بخش است و سومًا 

است. اين سه اصل بايد مورد قابل اجرا 
توجه قرار گیرد. در رابطه با اصل اول 
که همان نیازمندی است بايد با مراجعه 

دکان های کوبه منابع مرتبط با نیازمندی
در دورة پیش از دبستان که اصواًل 

های روانشناسی است، ببینیم کتاب
کودکان در اين دوره با توجه به شرايط 

ی دارند و سنی و عقلی چه نیازهاي
براساس همان محتوا را در قالب سؤال 

 و مسئله تنظیم کنیم.

 -اجرای نمايش -موسیقی
 -طراحی و نقاشی -کاردستی

 -گويیقصه -نامهنمايش
 -حرکات ريتمیك -آمیزیرنگ

 یگويالاليی و قصه -فراگیری هنر

، 5، م4، م3م
 10، م8م

های مهارت
 عددی

کودک در دورة پیش از دبستان 
و کنجکاو است و دائمًا  پرسشگر

کند. همین سؤاالتی را مطرح می
تواند محتوای برنامه سؤاالت کودک می

درسی باشد. از دل سؤاالت کودک 
هايی را بیرون کشید و توان بحثمی

شود و ما هر همان تبديل به پروژه می
روز با تعدادی از اين سؤاالت از جانب 
کودکان مواجه هستیم که اتفاقاً برخی 

ز اين سؤاالت، سؤاالت بنیادی است. ا
محتوا در اين دوره مکتوب و سندی و 

 تنظیم شده نیست.

های عددی و محاسبه مهارت
های آشنايی با مقیاس -کردن
گیری مانند زياد، زيادترين، اندازه

ترين، پر، خالی، کوتاه، بلند، ، کمکم
 سبك، سنگین، چاق، الغر

 9، م6، م2م

ساختاريافته طی مرحله کدگذاری و نیز با الهام از های نیمهبا استفاده از نتايج مصاحبه
بندی شده است. مقوله دسته 5ادبیات نظری و تجربی موضوع، کدهای شناسايی شده در 

شود محتوای برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش مالحظه می 2همانگونه که در جدول 
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مدن، ت و ، فرهنگ(معنوی و دينی تربیت)هستی  جهان : متعلقاتاز دبستان عبارتند از
 عددی هایهنری، مهارت هایزندگی، فعالیت هایمهارت

يادگیری برنامه درسی مسئله محور در دوره پیش دبستان -های ياددهیروش سوال سوم:
 چیست؟

يادگیری -های ياددهیبندی کدهای شناسايی شده در قالب مقوالت مربوط به روشدسته .3جدول 

 برنامه درسی مسئله محور در دوره پیش دبستانی
 نظرانصاحب کدهای مرتبط مقوالت

روش 
 اکتشافی

 -غور در طبیعت و اشیاء پیرامون کودک -جست و خیز کردن در طبیعت
 مشاهده -ورزی با اشیاء پیراموندست

 7، م5، م1م

روش 
 ترکیبی

ايفای  -مسئله حل -پرسش و پاسخ با کودکان -روش تدريس ترکیبی يا تلفیقی
 -مشاهده محیط -بحث و گفت و گو -پروژه محوری -بارش فکری -نقش

 -گويیقصه -گفت و گوهای آزاد -اجرای نمايش -گردش علمی -روش بازی
 روش واحد کار -مباحثه -تماشای فیلم و انیمیشن -حرکات ريتمیك

، 5، م3، م2م
 9، م7، م6م

ساختاريافته طی مرحله کدگذاری و نیز با الهام از های نیمهبا استفاده از نتايج مصاحبه
بندی شده است. مقوله دسته 2ادبیات نظری و تجربی موضوع، کدهای شناسايی شده در 

نامه درسی مسئله يادگیری بر-های ياددهیشود روشمالحظه می 3همانگونه که در جدول 
 ترکیبی اکتشافی، روش محور در دوره پیش از دبستان عبارتند از: روش

درسی مسئله محور در دورة پیش از دبستان  های ارزشیابی در برنامه: روشسوال چهارم
 چیست؟ 

های ارزشیابی در برنامه بندی کدهای شناسايی شده در قالب مقوالت مربوط به روشدسته .4جدول 

 مسئله محور در دورة پیش دبستانیدرسی 
 نظرانصاحب کدهای مرتبط مقوالت

روش 
غیرمستقیم و 

 موقعیتی

علی فهم رشد ف -ارزشیابی غیرمستقیم از طريق مشاهده فعالیت های کودک
ثبت فعالیت های کودکان در  -مشاهده رفتار کودک حین بازی -کودک

 محیط طبیعی يادگیری

، 4، م3، م2م
 8، م7، م6م

چك  تهیه
 لیست مهارتی

مبتنی  -های منحصر به فرد هر کودکها و قابلیتارزشیابی مبتنی بر توانايی
ارزشیابی  -ها و کدگذاریچك لیست مهارت -های فردیبر اصل تفاوت

راحی ط -تهیة برگه ارزيابی و ارائه برگه ارزيابی به والدين -توصیفی
 جتماعی و جسمانیهای شناختی، عاطفی، اای متشکل از حیطهپرسشنامه

، 6، م3، م1م
 10، م9م
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ارزشیابی 
 تکوينی

 -دريافت گزارش فعالیت کودکان از والدين -ارزشیابی تکوينی -پوشه کار
نظرسنجی از والدين در مورد  -برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با کودکان

 ارزشیابی مبتنی بر پروژه و عملی -های کودکفعالیت
 5، م2م

ساختاريافته طی مرحله کدگذاری و نیز با الهام از های نیمهمصاحبه با استفاده از نتايج
بندی شده است. مقوله دسته 3ادبیات نظری و تجربی موضوع، کدهای شناسايی شده در 

درسی مسئله محور  های ارزشیابی در برنامهشود روشمالحظه می 4همانگونه که در جدول 
مهارتی،  تلیس چک موقعیتی، تهیه و غیرمستقیم در دورة پیش از دبستان عبارتند از: روش

 تکوينی ارزشیابی
سوال پنجم: فضا و مکان مناسب در برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش از دبستان چگونه 

 است؟

بندی کدهای شناسايی شده در قالب مقوالت مربوط به فضا و مکان مناسب در برنامه دسته .5جدول 

 پیش دبستانی درسی مسئله محور در دورة
 نظرانصاحب کدهای مرتبط مقوالت

جذابیت 
 مکان

و  استفاده از گل -انگیز باشددل -هااستفاده از تنوع رنگ -شادابی و نشاط
ته نور کافی داش -جذاب و نسبتاً وسیع -های خود کودکگیاه و دست ساخته

 -روشنايی کافی داشته باشد -آرام و دلپذير باشد -تهويه مناسب -باشد
ای هديوارها با نقاشی -آمیزی مکانهای شاد و گرم برای رنگاستفاده از رنگ

 دمای کالس تنظیم شده باشد -کودکانه تزئین شده باشد

، 5، م3، م2، م1م
 8، م7م

ایمنی 
 مکان

ها پنجره -ای برای کودک نداشته باشدفضا مخاطره -آسايش -راحت باشد
ات و فرسوده نبودن امکان -نداشته باشدهای نامناسب پله -حفاظ داشته باشند

دک صندلی متناسب با قد کو -کلید و پريز مجهز به درپوش باشد -تجهیزات
 باشد

، 7، م5، م2، م1م
 8م

موقعیت 
 مکانی

تی، های بهداشدر دسترس بودن سرويس -هاقابل دسترس بودن فضاها و مکان
زا يا شلوغ و پر سآور و استرهای دلهرهدوری از محیط -ها، غذاخوریکالس

 در سطح -ها و درب ورودیها، توریترتیب قرارگرفتن پنجره -سر و صدا
و در  در محیط بیرونی -دسترسی به آن راحت باشد -باشد و در ارتفاع نباشد

 نباشد مسکونی يا آپارتمانی -طبقه همکف باشد -فضای باز -بین گیاهان باشد

، 7، م6، م4، م1م
 8م

مجهز 
بودن 
 مکان

ظروف آشپزخانه  و وسايل و  -ايل و امکانات کافی وجود داشته باشدوس
وسايل بازی به اندازة کافی وجود  -امکانات بازی مثل تاب، سرسره و االکلنگ

تی سرويس بهداش -هافضای سبز برای گردش و شناخت پديده -داشته باشد

، 4، م3، م2، م1م
، 8، م7، م6، م5م

 ،10م، 9م
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سالن  -فضای سبز )مدارس طبیعت( -فضای باز به تعداد کافی -به تعداد کافی
 -مکانی برای شن بازی و استخرتوپ تعبیه شود -مناسب برای تماشای فیلم

مجهز به يك باغچه برای کاشت نهال توسط  -استفاده از چمن مصنوعی يا فوم
محل مناسب برای نگهداری از حیواناتی همچون مرغ و خروس و  -کودک

 -ساخت کاردستی -خوانیاتاق کتاب -حیوانات کوچکی همچون جوجه
 -اتاق پزشکی -اتاق فناوری -اتاق مطالعه -سالن ورزشی -جرای نمايشا

 قراردادن درختان مصنوعی -فضايی برای خیاطی -آموزیکارگاه فن

ساختاريافته طی مرحله کدگذاری و نیز با الهام از های نیمهبا استفاده از نتايج مصاحبه
بندی شده است. مقوله دسته 4و تجربی موضوع، کدهای شناسايی شده در  ادبیات نظری

شود فضا و مکان مناسب در برنامه درسی مسئله محور مالحظه می 5همانگونه که در جدول 
 بودن هزمکانی، مج مکان، موقعیت مکان، ايمنی در دورة پیش از دبستان عبارتند از: جذابیت

 مکان.

 بحث و نتیجه گیری
منطبق با مبانی نظری و پیشینه تجربی حمايت کننده از مفروضات پژوهش که در مقدمه آمده 

ای طراحی و اجرا شوند که موجبات رشد و تقويت های درسی بايد به گونهاست، برنامه
سال را برای برخورد مناسب با مسائل و  6تا  4های ذهنی را فراهم نموده و کودکان مهارت

ده سازند. پژوهش حاضر همسو با اين مفروضه و همسو با تحقیقات موضوعات جديد آما
 نادری، ابراهیم پور، 1397، فیروزی و همکاران 1397، عالی 1395شکوهی يکتا و همکاران 

 انگانـگ و همـکاران، 1392، دل انگیزان و همکاران 1393، بابايی 1397 سیف نراقیو 
ی الگوی برنامه درسی مساله محور انجام ، با هدف طراح 2010هانکوک  و ، رينولدز2014

مؤلفه(، در عنصر  14مؤلفه(، در عنصر محتوا ) 17شده است و نشان داد که در عنصر اهداف )
مؤلفه(، در عنصر  7های ارزشیابی )مؤلفه(، در عنصر روش 10يادگیری ) -های ياددهیروش

های ترين عناصر و مؤلفهممؤلفه( به عنوان مه 10مؤلفه( و در عنصر زمان نیز ) 18مکان )
وی شوند. در ادامه الگالگوی برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش از دبستان محسوب می

 نهايی به دست آمده نشان داده شده است.
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 منابع
(. تحلیل جايگاه پرورش مهارت های زندگی در برنامه 2016) احمدزاده، سارا. صالحی، کیوان

ین کنفرانس ب .درسی دوره پیش دبستان ايران: مطالعه مبتنی بر رويکردهای چندگانه
 المللی هزاره سوم علوم انسانی.

مغزمحوری،  هایبر پاية پژوهش تدريس: نوين هایروش راهنمای (.1395محرم ) آقازاده،
 .آيیژ نشر تهران: دهم، چاپ . ...و فراشناخت همیاری، ازطريق يادگیری گرايی،ساخت

(. شناسايی و بررسی 1397ابراهیم پور کومله، سمیرا. نادری، عزت اهلل. سیف نراقی، مريم )
های حل مسئله ی درسی برای نیل به پرورش مهارتهای مطلوب عناصر برنامهويژگی

تحصیلی. دانشگاه فرهنگیان. دو فصلنامه در درس مطالعات اجتماعی برای دوره ابتدايی 
 .16. شماره 6مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. سال  -پژوهشی-علمی

(. 1393برقی، عیسی. ملکی، حسن. عباس پور، عباس. زارعی زوارکی، اسماعیل. سراجی، فرهاد )
طراحی و اعتباريابی الگوی مطلوب برنامه درسی مسئله محور در دانشگاه های 

. 7ی، مطالعه ترکیبی. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. دوره الکترونیک
 .1شماره 

(. بررسی نقش آموزش مبتنی بربازی های هدايت شده 1393بابايی، شهال و اسالم پناه، مريم )
)فردی وگروهی( برخالقیت کودکان پیش دبستانی است.،نخستین همايش ملی علوم 

 تربیتی و روان شناسی، مرودشت.
مسئلة  حل توانايی بین رابطه (. بررسی1391علی ) بیانی، منصور؛ رنجبر، علی اصغر؛ بیانی،

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجويان. مجلة در اجتماعی هراس و افسردگی با اجتماعی

 .99-91  صص ،94 شمارة ،22 مازندران، دورة
چگونگی کاربرد آن در کالس (. يادگیری مسئله محور و 1385تورانی، حیدر و آقازاده، محرم )

 درس دوره تحصیلی ابتدايی، همايش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدايی،شیراز.
(. اثربخشی رويکرد حل مسئله در آموزش درس کارورزی 1394حبیبی آذر، افسانه، طالبی، بهنام )

( 2) مطالعات آموزشی و آموزشگاهی .ای دانشجومعلمانهای حرفهبر ارتقای صالحیت
 61-39؛ 7

(. مزايا و معايب رويکرد يادگیری مسئله 1392دل انگیزان، س.، و سپه پناه، م.، و فرشاديان، م )
محور در مقايسه با برنامه های درسی سنتی از ديدگاه مربیان مراکز فنی و حرفه ای استان 

 . 71-57(, 4)1کرمانشاه. مهارت آموزی, 
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(. تأثیر آموزش به روش رجیو امیلیا بر خالقیت 1384) .هیتاسلطانی آذغان، محمد و اوباالسی، آنا
 دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات کودکان پیش دبستانی شهر تبريز،

 اجتماعی.
آموزش، ويرايش  و يادگیری روانشناسی نوين: پرورشی روانشناسی (.1395) علی اکبر سیف،

 .دوران يازدهم، تهران، نشر چاپ هفتم،
( چه موقع يادگیری مسئله محور اثربخش تر 1397عالی، آمنه. خرمی، علی. اسالمی، سهیال )

است : يك فراتحلیل. رويکردهای نوين آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 
 .77-94. ص 28. شماره 2. شماره 13دانشگاه اصفهان. سال 

(. بررسی اثربخشی الگوی مسئله 1397)فیروزی، محمدرضا. امانی، معصومه. و جورکش، فاطمه. 
محوری ديويد مريل در آموزش روش تحقیق در مامايی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 . 15-2(، 1)13علوم پزشکی يزد, 
 الگوی طراحی (.1396فريبرز ) درتاج، علیرضا؛ صادقی، حسن؛ ملکی، راحله؛ اردکانی، قاضی

 و تفکر پرورش برای ابتدايی دورة اجتماعی مطالعات در پژوهش محوری درسی برنامة
 .106-63 (،3)7 انسانی، علوم خالقیت در و ابتکار فصلنامة .دانشآموزان در خالقیت

(. بررسی تاثیر کاربست برنامه درسی مسئله محور در آموزش تخصصی 1389کرمی، مرتضی. )
 . 113-89(, 19)5اپراتورهای تولید صنعت خودروسازی. مطالعات برنامه درسی, 

 ارشد کارشناسی دوره در مسئله بر مبتنی درسی برنامه الگوی (. طراحی1391)  فیروز محمودی،

 رساله .ايران عالی آموزش در آن امکانسنجی و و اعتبارسنجی آموزشی مديريت رشته

 .مدرس تربیت دانشگاه درسی برنامه دکتری
 از دبستان. تهران: سمت. (. مبانی آموزش و پرورش در دوره پیش1393مفیدی، فرخنده )

چشم انداز،  يك تحقق :رياضی مسئلة حل (. آموزش1385) دنیس وجرت، رابرت مکینتاش،
 (،2)24 رياضی، آموزش مجلة گويا، زهرا و گیلك زهرا ترجمه .تحقیق ادبیات بر مروری

4-21. 
 آيیژ :(. تدريس در کودکستان. تهران1389ملکی، حسن ) 

تاثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه (.1398و چرخ آبی، پريسا) واحدی، مهدی، قلتاش، عباس
 اجتماعی و هوش کالمی نو آموزان دوزبانه دوره پیش دبستانی قصه گويی بر مهارت های

 .55-15(، 51)10فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی.  .
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